สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ
(ราง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
ระหวางวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
๑
โดยที่เปนการสมควรใหมีหลักเกณฑการกํากับ
การทดลองประกอบกิจการ เพื่อกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๓) (๔) (๕) (๖)
(๑๐) (๑๓) (๑๕) (๑๖) (๒๔) (๒๕) มาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา
๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา
๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และ
มาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันมี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา
๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗
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ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

๑

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
ความคิดเห็นสาธารณะ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทํา
ได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑการ
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ไวดังตอไปนี้
๒
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศ
นายจรัญ เกลานพรัตน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ - เห็นควรแกไข “ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับ เสียง …” เปน “ ประกาศคณะกรรมการกิจการ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. วิทยุกระจายเสียง...”
....” ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกิจก
๓
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ไมมี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ขอ ๒ ประกาศนี้ให
๔
ขอ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับหรือ
ไมมี
คําสั่งอื่นใดในสวนที่มีกําหนดไวแลวในประกาศนี้ หรือซึ่ง
ขัด หรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน ขอ
๕
ขอ ๔ ในประกาศนี้
นายอดุลย ลือชัย
“การทดลองประกอบกิจการ” หมายความวา - ขอใหนิยาม “เจาหนาที่เทคนิค” “เจาหนาที่ผังรายการ” และ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภท กิจการ “เจาหนาที่ธุรการ” ดวย
บริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน กิจการทางธุรกิจ น.ส. นารทฤทัยษ หัทยาภิรมย
ดวยวิธีการทดลองออกอากาศ
- คําวา “รายการ” หมายความวา เนื้อหา...
เนื้อหาในคํานิยามจะหมายความรวมถึงเพลง คํากลอน ฯลฯ
“ผูทดลองประกอบกิจการ” หมายความวา
หรือไม
ผูไดรับสิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ ส.ต.ท. สมชาย ศรีเย็น
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เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชบัญญัติ องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ พ.ศ.
๒๕๕๓
เห็นควรยืนยันตามรางเดิม
เห็นควรยืนยันตามรางเดิม
เห็นควรยืนยันตามรางเดิม
เนื่องจากคํานิยามมี
ความหมายที่ชัดเจน ครอบคลุม และเหมาะสมแลว
ไมจําเปนตองนิยามเพิ่มเติม

๒

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕”
“สถานี” หมายความวา สถานที่ที่ใชสําหรับทํา
การทดลองสงขาวสารสาธารณะหรือรายการของการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ไมวาจะเปนการ
สงผานโครงขายของตนเองหรือของผูอื่นก็ตาม
“ภาษาราชการ” หมายความวา ภาษาที่ใช
สื่อสารในราชการ
“รายการ” หมายความวา เนื้อหาที่ผลิตขึ้น
เพื่อใหบริการกระจายเสียงที่มิใชโฆษณา โดยผลิตขึ้นเอง
หรือจัดหาจากผูอื่น
“ผังรายการ” หมายความวา ขอมูลแสดง
รายการที่มีการกําหนดเวลาเพื่อใชสําหรับการทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียงของสถานี
“โฆษณา ” หมายความวา โฆษณาตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และการกระทําไม
วาดวยวิธีการใดๆ ใหประชาชนไดเห็นหรือรับทราบ
สรรพคุณ คุณประโยชน หรือคุณภาพของผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม เพื่อประโยชนในการ
แสวงหากําไรในทางธุรกิจ โดยใหรวมถึงการบริการทาง
ธุรกิจที่มีลักษณะเชนเดียวกับการโฆษณา
“การหารายได” หมายความวา การรับการ
สนับสนุนการประกอบกิจการของแตละประเภทการ
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- เพิ่มภาษาทองถิ่น คือภาษาที่ใชในทองถิ่นหรือตองการสื่อสาร
ใหกับประชาชนที่ตองการ
- เพิ่มผังรายการ สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของ
สถานีและสถานการณ ที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
- เพิ่มการประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑชุมชน หรือสงเสริมสินคา
ชุมชน ที่ไมใชประเภทของธุรกิจหรือกลุมทุน (เพื่อชวยเหลือ
ชุมชนในทองถิ่น)
- เพิ่มการโฆษณา ตองประกาศวาไดรับอนุญาตการโฆษณาจาก
อย. สคบ. เลขที่อนุญาตและเบอรของหนวยงานอนุญาต
- เพิ่มกรรมการสถานี เพื่อกําหนด ติดตามตรวจสอบ การ
ดําเนินรายการและบริหารของสถานี เพื่อจะชวยกํากับดูแล
กันเอง
- เพิ่ม ใหมีคณะกรรมการ กสทช. ประจําจังหวัด
นายอุทสฑ เกฐสิทธิ์
- ภาษา ควรจะกําหนดภาษาทองถิ่นดวย
นายคเชญ ฉายศรีสินธุ
- นิยามคําวา “บริจาค” หากเปนการรวมลงขันกันเพื่อกอตั้ง
และดําเนินการของสถานี จะใชคําวาบริจาคไดหรือไม ในการ
แสดงรายการยื่นตอ กสทช. รายป (เพราะเขาใจวาการบริจาค
จะมาจากภายนอกองคกร ใชหรือไม)
นายชวลิต คําเพ็ง
- สถานี วรรคทายที่เขียนวา “ ไมวาจะเปนการสงผานโครงขาย
ของตนเองหรือของผูอื่นก็ตาม” มีความหมายเชนไร
๓

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
ทดลองประกอบกิจการ โดยวิธีการอุดหนุน หรือการ
บริจาค หรือการโฆษณา หรือโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งมิใช
การกระทําอยางหนึ่งอยางใดที่มีลักษณะครอบงําการ
ประกอบกิจการ และที่ไมขัดตอวัตถุประสงคการทดลอง
ประกอบกิจการแตละประเภท
“การบริจาค” หมายความวา การใหเงิน
ทรัพยสิน หรือสิ่งอื่นใดแกสถานีที่มิใชการสนับสนุน
รายการใดโดยเฉพาะ โดยไมมีการกําหนดเงื่อนไขการให
ซึ่งอาจเกิดจากการเชิญชวน ระดมทุน เปนตน
“การอุดหนุน” หมายความวา การใหเงิน
ทรัพยสิน หรือสิ่งอื่นใดแกสถานีที่มิใชการสนับสนุน
รายการใดโดยเฉพาะ โดยตองไมมีวัตถุประสงคที่ขัดตอ
การทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน หรือการ
อุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพือ่ ประโยชน
สาธารณะ แลวแตกรณี
“ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน” หมายความวา เหตุ
ใด ๆ อันอาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้น และคาดหมายไดวา
เหตุดังกลาวอาจจะกอใหเกิดความเสียหายในชีวิต
ทรัพยสิน สิทธิ หรือเสรีภาพของประชาชนในวงกวาง
และใหหมายถึงสาธารณะภัยตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวย
ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยดวย
“ผูอํานวยการสถานี ” หมายความวา ผูมีหนาที่
ในการควบคุมดูแลการทดลองประกอบกิจการใหเปนไป
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๔

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
ตามที่ไดรับอนุญาต และจะตองเปนผูรับผิดชอบดูแลการ
จัดรายการ การดําเนินรายการ และการใหบริการหรือสง
กระจายเสียงของสถานีใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต
“คณะกรรมการ ”
หมายความวา
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่ง
คณะกรรมการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามประกาศนี้
“สํานักงาน ” หมายความวา สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๖
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจตาม
ประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด
๗
ขอ ๖ ผูทดลองประกอบกิจการจะตอง
ประกอบกิจการดวยตนเอง และถือเปนสิทธิเฉพาะตัวจะ
โอนแกกันมิได โดยการแบงเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการ
ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด
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ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

นายอุทัย ประทีป
- ตามขอ ๖ อยากให กสทช. รีบจัดทําหลักเกณฑดังกลาว
นายประเวศน ธิวัย
- การเปลี่ยนแปลงผูทดลองประกอบกิจการควรมีการ
เปลี่ยนแปลงได ดวยเหตุความจําเปน ซึ่งมิใชการโอนแตเปน
การเปลี่ยนโดยคณะกรรมการบริหารเพื่อใหการบริหารมีความ
คลองตัว

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม
(๑) สํานักงาน กสทช. ไดจัดทําประกาศ กสทช. เรื่อง
การแบงเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งได
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๕๖
(๒) สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเปนสิทธิ
เฉพาะตัวจะโอนแกกันมิได

๕

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
๘
ขอ ๗ ผูทดลองประกอบกิจการจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตลอดระยะเวลา
ของการทดลองประกอบกิจการ
๙
ขอ ๘ ใหผูทดลองประกอบกิจการจัดใหมีปาย
ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไดรับอนุญาตใหทดลอง
ประกอบกิจการ โดยจะตองแสดงใหสาธารณชนเห็น ณ
ที่ตั้งดําเนินการอยางชัดเจน
การทดลองประกอบกิจการตองกํากับใหมีการ
ประกาศชื่อสถานี คลื่นความถี่ เวลาออกอากาศ ชื่อผู
ดําเนินรายการตามผังรายการที่ไดแจงตอคณะกรรมการ
หรือพนักงานเจาหนาที่ และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได
ดวยภาษาราชการในชวงตนชั่วโมงและสามสิบนาทีถัดไปที่
ดําเนินการออกอากาศ

ความคิดเห็นสาธารณะ

แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ

ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

น.ส. นารทฤทัยษ หัทยาภิรมย
- ในกรณีที่เปดเทป เชน เทป CD ธรรมบรรยาย จะไมสามารถ
ดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ กรณีการประกาศชื่อสถานี
คลื่นความถี่ และอื่นๆ ในชวง ๓๐ นาทีถัดไปได จะสามารถ
ประกาศไดเฉพาะชวงตนชั่วโมง
นายภีรกาญจน ไคนุนนา
- ภาษาราชการ (ในการแจงรายการ ชื่อสถานี...) ควรจะ
อนุญาตใหมีการแจงเปนภาษาทองถิ่นไดดวย เพื่อใหสอดคลอง
และเปนเอกลักษณของแตละภูมิภาค
นางหทัยรัศกมล เหลื่อมศรี
- ใหมีภาษาพื้นเมือง หรือภาษาทองถิ่น เพื่อการอนุรักษภาษา
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว (ประกาศตนชั่วโมง)
นางทองมวน เซี่ยงแขก
- ภาษาถิ่นใชได เพื่ออนุรักษภาษาตามหมูบาน จังหวัด
น.ส. จุฑามาศ วงศศิริมั่นคง
- ขอ ๘ หมายถึงตองดําเนินการทุก ๓๐ นาที ใชหรือไม หรือถา
รายการนั้น มีความยาวเกิน ๑ ชม. เชน ๒ ชม. จะตองประกาศ
ชื่อสถานีฯ กี่ครั้ง

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจาก
(๑) การประกาศรายละเอียดตามวรรคสอง ทุก ๓๐
นาที นั้น เปนการขอความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ
ที่ไดรับผลกระทบจากการรบกวนคลื่นความถี่ของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง อาทิ กรมการบินพลเรือน
วิทยุการบิน เปนตน และเปนกรณีที่ตองคํานึงถึงความ
ปลอดภัยสาธารณะ เนื่องจากมีผลกระทบตอการบิน
ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ อนึ่ง การ
กําหนดใหสถานีวิทยุกระจายเสียงตองประกาศชื่อ
สถานีและรายละเอียดอื่น ๆ ทุก ๓๐ นาทีนั้น เปนการ
กําหนดใหสอดคลองกับระยะเวลาการขึ้นหรือลงของ
เครื่องบินโดยเฉลี่ยของทาอากาศยานตาง ๆ ใน
ประเทศดวย
(๒) หากตองการประกาศชื่อสถานีเปนภาษาทองถิ่น
นั้น สามารถกระทําได เนื่องจากมิไดมีการกําหนดหาม
การประกาศดวยภาษาทองถิ่น เพียงแตตองประกาศ
ดวยภาษาราชการในเวลาที่กําหนดดวย
เพื่อ ให
ประชาชนโดยทั่วไปสามารถรับทราบและเขาใจได
๖

ลําดับ

(ราง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....

ความคิดเห็นสาธารณะ

แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ

นายวิรัช สําราญ
ตรงกัน
- ควรแกไขการขานรายละเอียดสถานีแคทุกตนชั่วโมงไมควรมี
การขานในชวง ๓๐ นาที เพราะจะถี่เกินไปรวมทั้งภาษาที่ใชไม
ควรบังคับใหใชเฉพาะภาษากลาง
นายศวกร คุมโนนอย
- การประกาศชื่อสถานี คลื่นความถี่ เวลาออกอากาศฯ เห็นวา
ควรประกาศในชวงตนชั่วโมงเทานั้นเพราะหากประกาศในชวง
สามสิบนาทีถัดไปดวย บางรายการบางชั่วโมงเปนเทปรายการ
ที่ผูซื้อชั่วโมงรายการเขาบันทึกมาจากที่อื่นจึงไมสามารถ
ประกาศไดตามขอ ๘ วรรคสอง
เกวลี ศรีสุภา
- ควรจะใหประกาศเฉพาะตนชั่วโมง เนื่องจากหากตองมีการ
ประกาศในชวง ๓๐ นาทีถัดไปดวยจะทําใหการนําเสนอ
รายการไมตอเนื่อง เชน รายการธรรมะ ขาว หรือรายการ
ความรูที่มีเนื้อหายาวติดตอกันเกินกวา ๓๐ นาที
พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา กิจฺจวิชฺโช)
- เห็นควรใหมีการประกาศตามขอ ๘ เพียงตนชั่วโมงกอนการ
ดําเนินรายการเทานั้น เพราะในกรณีที่เปนการเทศนาธรรม
หรือสาระธรรมที่มีความยาวมากกวา ๓๐ นาที จะไมสามารถ
ประกาศในชวง ๓๐ นาทีถัดไปได เพราะจะเปนการขัดจังหวะ
รายการ ทําใหเสียอรรถรสในการฟงโดยไมมีเหตุอันควร การ
ประกาศแคตนชั่วโมงก็นาจะเพียงพอแลว ซึ่งทุกสถานีก็ทํากัน
เปนปกติอยูแลว
คุณจุฑารส พรประสิทธิ์
๗

ลําดับ

(ราง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....

ความคิดเห็นสาธารณะ

แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ

- การที่รางประกาศฯ ขอ ๘ กําหนดใหมีการประกาศชื่อสถานี
คลื่นความถี่ เวลาออกอากาศ ชื่อผูดําเนินรายการตามผัง
รายการที่ และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดดวยภาษาราชการ
ในชวงตนชั่วโมงและสามสิบนาทีถัดไปที่ดําเนินการออกอากาศ
นั้น ไมสามารถนํามาปฏิบัติไดในความเปนจริง
คุณวิเชียร ตั้งธรรมสถิต
- เสนอใหมีการแกไขรางประกาศฯ ขอ ๘ วรรคสอง เนื่องจาก
การกําหนดใหตองประกาศรายละเอียดตางๆ ของสถานีทุกครึ่ง
ชั่วโมงยอมเปนภาระแกวิทยุชุมชนเกินสมควร เพราะวิทยุ
ชุมชนเปนกิจการที่ไมมีรายไดจากการใหบริการ จึงไมมีกําลัง
เงินมากพอที่จะจางพนักงานตลอดเวลา เห็นควรที่จะให
ออกอากาศเปนเทปหรือถายทอดจากรายการอื่นๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนกับประชาชนในชุมชนโดยไมมีคาใชจายมากนัก
คุณอรุณพัฒน จินตจันทรโชติ
- เสนอใหมีการแกไขรางประกาศฯ ขอ ๘ วรรคสอง จากเดิมที่
กําหนดใหประกาศรายละเอียดสถานีทุกครึ่งชั่วโมง ควรปรับ
เปนทุกสามชั่วโมง
พ.อ. เวช เกิดกลิ่น
- การประกาศชื่อสถานี คลื่นความถี่ ผูดําเนินรายการ ควรใช
ภาษาไทยทุกตนชั่วโมงเทานั้น สําหรับสามสิบนาทีนั้นไม
เหมาะสม เนื่องจากการออกอากาศหรือการผลิตรายการ จะ
ผลิต ๕๐ นาทีเต็มเปนสวนใหญ บางโอกาศอาจมีการผลิต
รายการ ๒๕ นาที แตชวงสามสิบนาทีก็ไมมีประกาศชื่อสถานี
ทั้งนี้เพื่อใหเขากับยุคสมัยใหมซึ่งเปนหลักสากลที่ผูประกอบการ
๘

ลําดับ

๑๐

(ราง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....

ความคิดเห็นสาธารณะ

มืออาชีพปฏิบัติกัน
นายชวลิต คําเพ็ง
- ควรมีการประกาศเฉพาะตนชั่วโมงก็เพียงพอแลว
ขอ ๙ ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการให พระครูสิริพัฒนนิเทศก
มีระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับอนุญาตทดลอง
- อยากใหมีการขยายระยะเวลาจาก ๑ ป เปน ๒ ป (ตามที่ยังมี
ประกอบกิจการ
ขอบกพรองที่ยังมิไดแกไข เชน การบังคับใช การออก
ผูทดลองประกอบกิจการจะตองยืน่ แบบรับรอง ใบอนุญาต ยังไมทั่วถึง)
การปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการตามที่ นางหทัยรัศกมล เหลื่อมศรี
คณะกรรมการกําหนด เพื่อประกอบการพิจารณาตออายุ - ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการขอเปน ๔ ป เพื่อประโยชน
การทดลองประกอบกิจการตอพนักงานเจาหนาที่กอน
และความเหมาะสมของรายรับและรายจาย
วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง แต นางทองมวน เซี่ยงแขก
ไมเกินเกาสิบวันกอนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบ
- ระยะเวลาทดลอง ๔ ป
กิจการเดิมสิ้นสุดลง
น.ส. สุเกษร ชุมสวัสดิ์
- การตออายุการทดลองประกอบกิจการควรมีระยะเวลาอยาง
การพิจารณาตออายุการทดลองประกอบ
กิจการ การขอขยายระยะเวลา การชําระคาธรรมเนียม นอย ๓ ป
นายประสิทธิ์ ศรีมาพงษ
ใหนําเอาบทบัญญัติในหมวด ๑ ของประกาศ
- อยากใหออกใบอนุญาตประกอบกิจการ มีอายุคราวละ ๓ ป
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการ นายสนพิยา สังสวัสดิ์
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. - ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการนาจะขยายเวลา
มากกวานี้อาจจะเปน ๓ ปตครั้ง
๒๕๕๕ มาบังคับใชโดยอนุโลม
คุณจุฑารส พรประสิทธิ์
- เสนอใหยกเลิกหลักเกณฑ ขอ ๙ วรรคสอง เพราะหลักเกณฑ
ดังกลาวอาจสงผลใหผูทดลองที่รับรองตนเอง โดยไมเปนไปตาม
ขอความที่ปรากฏในแบบรับรองมีความผิดตามกฎหมายของ

แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจาก การประกาศ
กําหนดหลักเกณฑการทดลองประกอบกิจการ เปนไป
ตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
ยุทธศาสตรที่ ๕.๑ แนวทางที่ ๔ (กําหนดมาตรการ
ชั่วคราวกอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
สืบเนื่องจากการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑) โดยใหผูยื่นคําขอที่ผาน
กระบวนการพิจารณาไดรับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการคราวละหนึ่งป นอกจากนี้ หากผูประกอบการที่
ปฏิบัติตามระเบียบการทดลองประกอบกิจการโดย
ถูกตอง จะไดรับการอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการ
ไดในปตอไปอยูแลว และการตออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการนั้น สามารถ นําสง เอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอตออายุ ดวยตนเอง ณ สํานักงาน
สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือทางไปรษณียลงทะเบียน

๙

ลําดับ

(ราง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....

ความคิดเห็นสาธารณะ
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กสทช. และตามกฎหมายอาญา ฐานแจงความเท็จตอเจา
พนักงาน นอกจากนั้น หนาที่ในการตรวจสอบและกํากับดูแลวา
การดําเนินการของผูทดลองประกอบกิจการเปนไปตามเงื่อนไข
หรือไมนั้น ยอมเปนหนาที่ของสํานักงาน กสทช. อยูแลว
คุณเตี้ย มวงผา
- เสนอใหแกไขรางประกาศฯ ขอ ๙ จากเดิมที่กําหนดให
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการมีระยะเวลา ๑ ป เปน ๓
ปนับแตไดรับอนุญาต เพื่อความสะดวกในการจัดทําเอกสารที่
ตองใชยื่นตอสํานักงาน กสทช. และแกไขรางประกาศฯ ขอ ๙
วรรคสอง เพื่อใหการพิจารณาตอการทดลองประกอบกิจการให
มีความสะดวกมากขึ้น
นายทวี วงศแกว
- ใบอนุญาตการทดลองประกอบกิจการ ควรมีอายุ ๕ ป ตอ
อายุ ๑ ครั้ง
นายอุทัย ประทีป
- ควรขยายการทดลองประกอบกิจการจาก ๑ ป เปน ๒ ป
นายสมทรง บุญสนอง
- การยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ควรมี
อายุครั้งละ ๕ ป
นายอินทัช สุริย
- อยากใหขยายระยเวลาการทดลองประกอบกิจการจาก ๑ ป
ซึ่งคิดวานาจะเปนระยะเวลาที่สั้นเกินไป
นายประเวศน ธิวัย
- ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการอยางนอยควรเปน ๓ ป
๑๐

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
๑๑
ขอ ๑๐ การดําเนินการตอไปนี้ตองไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการ
(๑) เปลี่ยนชื่อสถานี
(๒) เปลี่ยนแปลงความถี่ออกอากาศ
(๓) เปลี่ยนแปลงความสูงหรือยายที่ตั้งของเสา
อากาศ
(๔) เพิ่มหรือลดกําลังสงออกอากาศ
(๕) ยายที่ตั้งเครื่องสงหรือที่ทําการ ทั้งนี้
จะตองไมสงผลกระทบตอพื้นที่ออกอากาศที่ไดรับ
อนุญาต
(๖) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้ ผูทดลองประกอบกิจการจะตองแจง
รายละเอียดในการดําเนินการดังกลาวพรอมทั้งยื่น
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของตอพนักงานเจาหนาที่ โดย
อาจนําสงดวยตนเองหรือทางไปรษณียลงทะเบียน ณ
สํานักงาน หรือ ที่สํานักงานกําหนด พนักงานเจาหนาที่
ตองรวบรวมรายละเอียดในการดําเนินการ เอกสารที่
เกี่ยวของ พรอมทั้งจัดทํารายงานความเห็นเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาภายในสิบหาวันทําการ โดยให
คณะกรรมการวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน

ความคิดเห็นสาธารณะ
เกียรติพัทธ ลิ้มไพบูลย
- สมควรตัด ขอ ๑๐ (๖) ออก เนื่องจากอาจจะทําใหเกิดความ
สับสนได หากตองการแกไขหรือเพิ่มเติมก็นาจะออกประกาศ
แกไขหรือเพิ่มเติม
นายศวกร คุมโนนอย
- กรณีการเพิ่มหรือลดกําลังสงออกอากาศ ตองจัดทํารายงาน
เสนอความเห็นตอคณะกรรมการพิจารณา หากเกิดกรณีที่
ฟาผาเครื่องสงหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ทําใหจําเปนตองเปลี่ยน
เครื่องสง ซึ่งอาจจะเอาเครื่องสํารองมาเปดใชกอน เครื่องนั้น
กําลังสงอาจจะมากหรือนอยกวาเครื่องสงเกา ซึ่งจะรอทําตาม
ขั้นตอนดังกลาวจะทําใหลาชา จึงควรเพิ่มขอที่สามารถเปลี่ยน
เครื่องสงไดหากเกิดกรณีดังกลาว แลวใหแจงคณะกรรมการ
รับทราบในภายหลังได
พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา กิจฺจวิชฺโช)
- ขอ ๑๐(๓) และ(๔) ควรระบุใหชัดเจนวาจะเปลี่ยนแปลง
ความสูงของเสาอากาศไดแคไหน อยางไร และจะเพิ่มหรือลด
กําลังสงไดแคไหน อยางไร และคณะกรรมการสามารถอนุมัติ
การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงที่เกินจากมาตรฐานทางเทคนิคที่
กําหนดไว ไดหรือไม เชน เสาอากาศสูง ๖๐ เมตร ขอ
เปลี่ยนเปน ๑๒๐ เมตร หรือเพิ่มกําลังสงจาก ๕๐๐ วัตต เปน
๑,๐๐๐ วัตต เนื่องจากตามขอ ๓ ของรางประกาศฯ ไดกําหนด
“บรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่มี
กําหนดไวแลวในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ให
ใชประกาศนี้แทน” ดังนั้น ถาพิจารณาจากขอ ๓ แลว เทากับ
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เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจาก
(๑) การกําหนด (๖) เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลใน
กรณีที่เกิดสภาพปญหาซึ่งตองมีการพิจารณาแกไขให
ทันทวงที และหากออกประกาศแกไขเพิ่มเติมจะมี
กระบวนการการดําเนินการขั้นตอนตามกฎหมายซึ่ง
ตองใชระยะเวลา
(๒) เครื่องสงสํารองที่จะนํามาใช จะตองเปนเครื่องสง
ที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนดเชนเดียวกัน
(๓) การเปลี่ยนแปลงความสูงเสาอากาศและกําลังสง
อยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานทางเทคนิคที่ประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนด

๑๑

ลําดับ

๑๒

๑๓

(ราง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....

ความคิดเห็นสาธารณะ
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วา กสทช. สามารถที่จะอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงความสูงของ
เสาอากาศ และกําลังสงที่เกินจากมาตรฐานทางเทคนิคที่
กําหนดไวในประกาศฉบับกอนได ใชหรือไม หรือวาจะอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงไดภายใตมาตรฐานทางเทคนิคเดิมที่กําหนดไว
แลว ขอนี้ควรระบุใหชัดแจง ตลอดจนเกณฑที่ใชในการ
พิจารณาวาเปนอยางไร เพื่อความนาเชื่อถือในการปฏิบัติงาน
นายนิคม รักขันแสง
- ควรมีแบบฟอรมตามรายการทุกขอ และมีขั้นตอนการ
ดําเนินการใหชัดเจน
ไมมี
เห็นควรแกไขเปน
ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน
หรือมีกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ซึ่งมี
ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน หรือมี
ความจําเปนตองออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัยให
กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ซึ่งมี
ประชาชนทราบ เมื่อรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐที่
ความจําเปนตองออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัยให
เกี่ยวของรองขอ ใหผูทดลองประกอบกิจการดําเนินการ
ประชาชนทราบ เมื่อรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐที่
ออกอากาศตามที่รองขอ
เกี่ยวของรองขอ ใหผูทดลองประกอบกิจการ
ดําเนินการออกอากาศตามที่รองขอ โดยใหดําเนินการ
ตามที่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติงานของผูประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน
กําหนด
ขอ ๑๒ ผูทดลองประกอบกิจการจะตองจัดให นางหทัยรัศกมล เหลื่อมศรี
เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนไปตามมาตรา
มีโครงสรางการบริหารจัดการสถานี ประกอบดวย
- ผูอํานวยการสถานี ๒ ทาน เพื่อทํางานเสมอ เพียงพอ และ
๒๙ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
(๑) ผูอํานวยการสถานีหนึ่งคน
สามารถทําหนาที่แทนกันได
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) เจาหนาที่เทคนิคอยางนอยหนึ่งคน
นายรณชิต สุขแสวง
๑๒

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
(๓) เจาหนาที่รายการ เจาหนาที่ธุรการ อยาง
นอยหนึ่งคน

ความคิดเห็นสาธารณะ
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- ในแตละสถานีควรจัดใหมีการตั้งคณะกรรมการประจําสถานี
ดังนี้
๑) ผูอํานวยการสถานี
๒) รองผูอํานวยการสถานี
๓) หัวหนาสถานี
๔) หัวหนาฝายเทคนิค
๕) หัวหนาฝายรายการ
๖) ผูชวยฝายรายการ
๗) เจาหนาที่ธุรการ
๘) เจาหนาที่การเงิน
พระสุนทรธรรมโชติ
- ควรมีโครงสรางการบริหารจัดการสาถนี ดังนี้
๑) มีผูอํานวยการ
๒) มีรองผูอํานวยการ
๓) มีหัวหนาสถานีจัดรายการ
๔) มีหัวหนาผังรายการ
๕) มีเลขาสถานี
๖) มีเหรัญญิกสถานี
๗) มีกรรมการสถานี
เกวลี ศรีสุภา
- ควรมีการระบุความรับผิดชอบและหนาที่ของเจาหนาที่สถานี
ใหครบถวน
น.ส. สุเกษร ชุมสวัสดิ์
- โครงสรางการบริหารสถานีควรมีที่ปรึกษาสถานีที่มีคุณสมบัติ
๑๓

ลําดับ

๑๔

๑๕

(ราง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....

ความคิดเห็นสาธารณะ

เหมาะสมในการประกอบกิจการกระจายเสียง ทั้งนี้ตามที่
กสทช. กําหนด
นายประเวศน ธิวัย
- การบริหารจัดการสถานี มีความเหมาะสมที่จะตองจัดใหมี
โครงสรางบริหารจัดการ นอกจากที่กําหนดแลวควรมี
คณะกรรมการบริหารอยางนอย ๖ คน เพื่อดําเนินการรับผิด
รวมกับผูอํานวยการสถานี
ขอ ๑๓ ผูทดลองประกอบกิจการตองแตงตั้ง
นายสนพิยา สังสวัสดิ์
- ไมควรใหชาวตางชาติเขามามีสวนรวมสถานีวิทยุของคนไทย
บุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยเปนผูอํานวยการสถานี เพื่อ
ทุกกรณี ไมวาจะเปนผูอํานวยการหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ควบคุมดูแลการออกอากาศ รับผิดชอบดูแลการจัด
รายการ การดําเนินรายการ และการออกอากาศ ของ นายนิคม รักขันแสง
- หากประสงคจะแตงตั้งผูจัดการเปนผูอํานวยการสถานีจะทํา
สถานี ใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตทดลองประกอบ
ไดหรือไม เพราะผูทดลองประกอบกิจการ กับผูอํานวยการ
กิจการ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูอํานวยการสถานี สถานียังคลุมเคลืออยู
ใหผูทดลองประกอบกิจการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนลายลักษณอักษรพรอมสําเนา
เอกสาร หลักฐานประกอบ ซึ่งไดมีการรับรองความ
ถูกตองของสําเนาเอกสาร ใหคณะกรรมการทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ ๑๔ ใหผูอํานวยการสถานีที่ผูทดลอง
ไมมี
ประกอบกิจการแตงตั้งตามขอ ๑๓ เปนผูควบคุมดูแลให
มีการออกอากาศโดยใชชื่อสถานี กําลังสง ความถี่ และ
กําหนดเวลาออกอากาศ ใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการ และจะตองเปนผูรับผิดชอบดูแลการ

แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนไปตามมาตรา
๒๙ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนไปตามมาตรา
๒๙ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๔

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
จัดรายการ การดําเนินรายการและการออกอากาศ ทุก
รายการของสถานีใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายและ
ประกาศตางๆ ตลอดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการ
๑๖
ขอ ๑๕ ผูทดลองประกอบกิจการตองรับผิดใน
การกระทําของผูอํานวยการสถานีที่ไดกระทําไปในการ
ควบคุมดูแลและการบริหารจัดการสถานีเสมือนเปนการ
กระทําของตนเอง เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํา
ดังกลาวตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยและไดใชความ
ระมัดระวังในการปองกันตามสมควรแลว
๑๗
ขอ ๑๖ ใหผูทดลองประกอบกิจการดําเนินการ
เกี่ยวกับเครื่องสงวิทยุคมนาคม การตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม
กฎหมายวาดวยการเดินอากาศ กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของแลวแตกรณี
โดยครบถวน
๑๘
ขอ ๑๗ การทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงจะตองเปนไปตามผังรายการที่ยื่นตอ
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่
ผูทดลองประกอบกิจการจะตองยื่นผังรายการ
ที่จะออกอากาศ และแสดงรายละเอียดสัดสวนรายการ
ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด ตอคณะกรรมการหรือ
พนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับ
อนุญาตใหทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงครั้ง

ความคิดเห็นสาธารณะ

แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ

นายจรัญ เกลานพรัตน
เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนไปตามมาตรา
- ควรปรับเปนผูอํานวยการสถานีตองรับผิดในการกระทําของผู ๒๙ และมาตรา ๓๐ ของพระราชบัญญัติการประกอบ
ทดลองประกอบกิจการ...
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑

นายสืบพงศ อินทรวิพันธุ
- ใหยกเลิกขอ ๑๖ เนื่องจากไมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สถานี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเพื่อใหการบริหาร
จัดการสถานีดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายที่มี
ความเกี่ยวของกับการทดลองประกอบกิจการในทุก
ดาน

พระสุนทรธรรมโชติ
- ขอกําหนดของสถานีควรยึดหลัก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย มีการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีกระบวนทัศนที่ดี
และมีแผนนโยบายและแผนยุทธศาสตรเพื่อประโยชนชุมชน
เปนหลัก
น.ส. สุเกษร ชุมสวัสดิ์
- ควรมีคณะกรรมการที่มีหนาที่ในการควบคุม ใหความ
เห็นชอบของผังรายการของสถานี ทั้งนี้คุณสมบัติของ

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจาก
(๑) แตละประเภทการทดลองประกอบกิจการไดมีการ
กําหนดความหลากหลายของเนื้อหาในประเด็นตาง ๆ
ไมวาจะเปนการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา
สิ่งแวดลอม การเมือง การปกครอง พรอมทั้ง ไดมีการ
กําหนดผังรายการและสัดสวนรายการไวอยูแลว
(๒) สํานักงาน กสทช. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการดาน
ผังรายการและเนื้อหารายการ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ใน
๑๕

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
แรก
การยื่นผังรายการตามวรรคสอง ใหผูทดลอง
ประกอบกิจการนําสงดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย
ลงทะเบียน ณ สํานักงาน หรือสถานที่ที่สํานักงานกําหนด
หรือรูปแบบ วิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการหรือพนักงาน
เจาหนาที่กําหนด

๑๙

ขอ ๑๘ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือพนักงาน
เจาหนาที่เห็นวาผังรายการของผูรับใบอนุญาตไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และ
เห็นควรใหแกไขผังรายการ ใหผูทดลองประกอบกิจการ

ความคิดเห็นสาธารณะ
คณะกรรมการใหเปนไปตามที่ กสทช. กําหนด
นายปรีชา พูลเขตกิจ
- ผังรายการจะตองจัดทําเสนอให กสทช. ใหมเมื่อไดรับ
ใบอนุญาตทดลองออกอากาศ ไมตองทําใหมไดหรือไม
- ขอบังคับมากเกินไปทําใหมีภาระคาใชจายในการประกอบ
กิจการเกินจําเปน
นายคเชญ ฉายศรีสินธุ
- เนื่องจากการดําเนินงานตามประเภทกิจการบริการชุมชน มี
ลักษณะเปนการรวมกันกอตั้งและดําเนินงานโดยกลุมสมาชิก
และดําเนินการดวยจิตอาสาไมใชมืออาชีพชํานาญการ จึงอาจ
ทําใหผังรายการบางประเด็นไมเปนไปตามที่ กสทช. กําหนด
จึงใครขอผอนผันหรือผอนปรน ความเขมงวดในการดําเนินการ
ที่อาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปบาง แตไมทําใหเกิดความ
เสียหายตอกิจการและความสงบเรียบรอยตอศีลธรรมอันดี
และไมขัดตอกฎหมายอื่น
นายนิคม รักขันแสง
- ผังรายการที่ไดยื่นไปแลวตอนขออนุญาตทดลองประกอบ
กิจการยังใชไดหรือไม เพราะการแกไขผังรายการแตละครั้งมี
คาใชจายมากพอสมควร ควรมีเบอรติดตอที่สามารถ
ประสานงาน
น.ส. นารทฤทัยษ หัทยาภิรมย
- การแกไขผังรายการใหถูกตองควรขยายระยะเวลาเปน ๑๕๓๐ วัน เนื่องจากการติดตอประสานงานหานักจัดรายการหรือ
อื่นๆ ไมอาจดําเนินการไดทัน รวมทั้งเวลาการจัดสงเอกสาร

แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง
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การพิจารณาผังรายการและเนื้อหารายการ เพื่อเสนอ
ความเห็นตอ กสท. อยูแลว

เห็นควรแกไขเปน
“ขอ ๑๘ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือพนักงาน
เจาหนาที่เห็นวาผังรายการของ ผูรับใบอนุญาต ผู
ทดลองประกอบกิจการ ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่
๑๖

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
แกไขผังรายการใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับตั้งแตไดรับ
แจงจากพนักงานเจาหนาที่ หรือตามที่คณะกรรมการ
กําหนด เพื่อใหคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่
พิจารณา
เมื่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่
เห็นชอบผังรายการที่ผูทดลองประกอบกิจการไดแกไข
ตามวรรคแรกแลว ใหสํานักงานแจงผลใหผูทดลอง
ประกอบกิจการทราบเปนหนังสือ ภายในสิบหาวันทํา
การ เวนแตเปนกรณีที่มีเหตุเรงดวนอาจแจงผลใหผู
ทดลองประกอบกิจการทราบทางโทรสาร หรือไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสกอนการแจง ดวยหนังสือก็ได
หลังจากไดรับแจงผลจากสํานักงานตามวรรค
สองแลว ใหผูทดลองประกอบกิจการเริ่มใหทดลอง
ประกอบกิจการตามผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบ
แลวได
๒๐

ความคิดเห็นสาธารณะ

ดวย
ส.ต.ท. สมชาย ศรีเย็น
- เพิ่ม สามารถแจงกับคณะกรรมการ กสทช. จังหวัด เมื่อตอง
เปลี่ยนผังรายการที่เหมาะสมหรือมีเหตุดวนเหตุราย สามารถ
ดําเนินรายการเสริมไดทันที
นายศวกร คุมโนนอย
- ควรขยายระยะเวลาในการแกไขผังรายการเปนสิบหาหรือ
สามสิบวัน เพราะการเปลี่ยนผังรายการนั้นสถานีตองแจงให
ผูสนับสนุนรายการหรือผูที่เชาเวลาเปดเทปรายการทราบดวย
เพื่อใหรูวาเปลี่ยนผังรายการ
เกวลี ศรีสุภา
- การแกไขผังรายการ ระยะเวลา ๗ วัน อาจเปนระยะเวลาที่
นอยเกินไปในการแกไขผังรายการและในระหวางที่มีการแกไข
ผังรายการ สถานียังคงสามารถออกอากาศไดตามปกติหรือไม
นายธนาดุล มิตรครบุรี
- ควรมีคณะกรรมการอนุมัติผังรายการระดับจังหวัด
ขอ ๑๙ การเปลี่ยนแปลงผังรายการที่ ส.ต.ท. สมชาย ศรีเย็น
คณะกรรมการเห็นชอบแลว ใหผูทดลองประกอบกิจการ - เพิ่ม สามารถแจงกับคณะกรรมการ กสทช. จังหวัด เมื่อตอง
ยื่นขอมูลผังรายการและเอกสารประกอบที่ตองการ
เปลี่ยนผังรายการที่เหมาะสมหรือมีเหตุดวนเหตุราย สามารถ
เปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการพิจารณากอนทําการ
ดําเนินรายการเสริมไดทันที
เปลี่ยนแปลงไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหนําเอาความในขอ น.ส. จุฑามาศ วงศศิริมั่นคง
๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม และการพิจารณา
- “และการพิจารณาเปลี่ยนแปลงผังรายการ ใหนําเอาความใน
เปลี่ยนแปลงผังรายการใหนําเอาความในขอ ๑๘ มาใช ขอ ๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม” อานแลวไมเขาใจ
บังคับโดยอนุโลม
นายประเวศน ธิวัย

แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ
คณะกรรมการประกาศกําหนด และ เห็นควรใหแกไข
ผังรายการ ใหผูทดลองประกอบกิจการแกไขผัง
รายการใหถูกตองภายในเจ็ดสิบหาวันนับตั้งแต...”

เห็นควรแกไขเปน
“การเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบ
แลว ใหผูทดลองประกอบกิจการยื่นขอมูลผังรายการ
และเอกสารประกอบที่ตองการเปลี่ยนแปลงตอ
คณะกรรมการพิจารณากอนทําการเปลี่ยนแปลงไม
นอยกวาเจ็ดสิบหาวัน โดยใหนําเอาความในขอ ๑๗...”

๑๗

ลําดับ

(ราง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....

ความคิดเห็นสาธารณะ

แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ

- การจัดทําผังรายการที่จะออกอากาศอาจไมเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด เนื่องจากบริการชุมชนหาผูจัดรายการ
ยากมีการเขาออกไมเปนไปตามเวลาที่กําหนด ควรอนุโลมการ
แกไขผังรายการจาก ๗ วัน เปน ๓๐ วัน
วิทยุชุมชนชนตามตําบลชนบท ไมมีหนวยงาน องคกรที่จะ
บริจาคเงินตํานวนมาก เพื่อนํามาใชเปนคาใชจายในการบริหาร
สถานี ซึ่งในแตละเดือนจะมีคาไฟฟา โทรศัพท คาจางเจาหนาที่
สถานี สวนนักจัดรายการเปนจิตอาสามาจัดดวยใจรัก เสียสละ
ซึ่งเห็นวาควรจะมีโฆษณาไดชั่วโมงละ ๒ นาที
นายปรีชา พูลเขตกิจ
- ผังรายการยอมมีการเปลี่ยนแปลงเพราะบางบริษัทแจงเวลา
จํากัด ทําใหผังรายการตองปรับตลอดเวลา ปรับแลวคอยสงผัง
รายการใหมใหสํานักงาน กสทช.
พ.อ. เวช เกิดกลิ่น
- การเปลี่ยนแปลงผังรายการตองยื่นขอมูลการเปลี่ยนแปลงตอ
คณะกรรมการไมนอยกวาเจ็ดวัน เห็นวา วิธีนี้ไมเหมาะสม
สําหรับสถานีวิทยุ ที่ยื่นจดแบบธุรกิจ เพราะรายการสินคาที่เขา
โฆษณาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเปนประจํา บางครั้ง ๗ วัน ๑๕
วัน ๑ เดือน ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน ไมแนนอน หากตองสงให
คณะกรรมการพิจารณากอนเจ็ดวันเกรงวาจะไมคลองตัว
สําหรับภาคธุรกิจ ควรใหฝายรายการทําผังรายการเสนอถึง
ผูอํานวยการสถานีก็เพียงพอ สําหรับคณะกรรมการควรจะ
พิจารณาจากหลักฐานที่บันทึกเสียงไวไมนอยกวา ๓๐ วันจะ
ดีกวา และเปนแนวทางที่มืออาชีพเขาปฏิบัติกัน
๑๘

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
๒๑
ขอ ๒๐ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวนที่มี
ผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ ภัยพิบัติหรือมีเหตุ
ฉุกเฉิน หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการกําหนด ผูทดลอง
ประกอบกิจการอาจดําเนินรายการที่แตกตางจากผัง
รายการหลักที่คณะกรรมการเห็นชอบแลวได แตตองแจง
เหตุผล ความจําเปน และรายละเอียดที่เกี่ยวของให
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสาม
วันนับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงผังรายการ
๒๒

ขอ ๒๑ รายการที่ผูทดลองประกอบกิจการจะ
ออกอากาศไดจะตองไมมีเนื้อหาสาระที่กอใหเกิดการลม
ลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือไมมีผลกระทบ
ตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือไมมีการกระทําซึ่งเขาลักษณะ
ลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อม
ทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง
ใหผูทดลองประกอบกิจการมีหนาที่ตรวจสอบ
การดําเนินการออกอากาศ โดยหากพบวามีการไมปฏิบัติ
ตามความในวรรคหนึ่งหรือมีลักษณะทํานองเดียวกัน ให
ดําเนินการแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตอง กอนที่จะมีการ
ออกอากาศรายการนั้น หรือใหระงับการออกอากาศทันที

ความคิดเห็นสาธารณะ
เกวลี ศรีสุภา
- ไมเห็นดวยที่จะตองแจงเหตุผล ความจําเปน หากวารายการ
นั้นออกอากาศแค ๑-๒ วัน เพราะเปนเพียงรายการชั่วคราว
มิไดมีการเปลี่ยนแปลงผังรายการแตอยางใด และบางรายการ
อาจเปนรายการของชุมชน เชน การถายทอดสดงานตางๆ ที่มี
ผลตอชุมชน เปนตน

ไมมี

แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ
เห็นควรแกไขเปน
“ขอ ๒๐ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวนที่มีผลกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ ภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือ
เหตุอื่นใดที่คณะกรรมการกําหนด ผูทดลองประกอบ
กิจการอาจดําเนินรายการที่แตกตางจากผังรายการ
หลักที่คณะกรรมการเห็นชอบแลวได
แตตองแจง
เหตุผล ความจําเปน และรายละเอียดที่เกี่ยวของให
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน
สามสิบหา วันนับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงผัง
รายการ”
เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เพื่อใหสอดคลองตอ
บทบัญญัติในมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๙

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
๒๓
ขอ ๒๒ ผูทดลองประกอบกิจการตองจัดใหมี
การออกอากาศรายการ ดังตอไปนี้
(๑) เพลงชาติไทย ออกอากาศทุกวัน เวลา
๘.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น.
(๒) ขาวในพระราชสํานัก ออกอากาศทุกวัน
ในชวงเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ในกรณีที่มีเหตุจําเปน
ทําใหไมสามารถออกอากาศขาวในพระราชสํานักไดใน
เวลาปกติ ใหออกอากาศในระหวางเวลา ๑๙.๐๐ ๒๒.๐๐ น. ได โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอ
พระราชทานพระมหากรุณาตามที่สํานักราชเลขาธิการ
กําหนด หรือตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
(๓) รายการที่มีเนื้อหาสรางสรรคสังคม หรือ
รายการสําหรับเด็กและเยาวชน อยางนอยวันละหกสิบ
นาที ในชวงเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ในวันจันทรถึงวัน
ศุกร และชวงเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ในวันเสารและ
วันอาทิตย
ในระหวางชวงเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. เปน
ชวงเวลาที่มีจํานวนผูรับชมสูง ซึ่งเด็กและเยาวชนอาจ
รับชมอยูดวย ใหออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาที่มีความ
เหมาะสมและจะไมเปนภัยตอการพัฒนาทั้งในดาน
สติปญญา อารมณและสังคมของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดหรือแกไข
เปลี่ยนแปลงสัดสวนและชวงเวลาออกอากาศที่เหมาะสม

ความคิดเห็นสาธารณะ
น.ส. นารทฤทัยษ หัทยาภิรมย
- ขอ ๒๒ (๓) ไมควรกําหนดใหจัดรายการสรางสรรคสังคมและ
สําหรับเด็กในวันจันทรถึงวันศุกร ชวงเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐
น. เพราะตรงกับขาวกรมประชาสัมพันธ
นายทวี วงศแกว
- เห็นดวยกับขอ (๑) และ (๒) สวน (๓) ควรเปนอํานาจของ
สถานีและขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานี
นายภีรกาญจน ไคนุนนา
- ขอ ๒๒ (๓) ควรแกไข “จํานวนผูรับชมสูง” เปน “จํานวน
ผูรับฟงสูง”
- เห็นดวยอยางยิ่งตองบังคับใหมีรายการสรางสรรคสังคม
นายรณชิต สุขแสวง
- ในการจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
ควรควบคุมหรือเนนใหมีการจัดรายการ ดังตอไปนี้
๑) รายการที่เนนในดานคุณธรรม จริยธรรม
๒) รายการเชิงสรางสรรคที่เปนประโยชนตอการศึกษา
๓) รายการที่เนนในการใหความรูเกี่ยวกับอาชีพหรือเกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สถานศึกษาเปดทําการสอน
๔) รายการสาระความรูดานกฎหมายเด็กและเยาวชน
๕) รายการธรรมะเพื่อการศึกษา เปนตน
นายศวกร คุมโนนอย
- ขอ ๒๒(๒) กรุณาใหทาง NBT จัดทําชองรายการ ถายทอด
รายการใหหลากหลายชองทางกวานี้ โดยใหสามารถดาวโหลด
รายการขาวจากอินเตอรเน็ตมาเปดภายหลังได เพราะทาง

แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ
เห็นควรแกไขขอความในวรรคทาย เปน
“...ในระหวางชวงเวลา ๑๘ .๐๐ – ๒๒ .๐๐ น. เปน
ชวงเวลาที่มีจํานวน ผูรับชมสูง ผูรับฟงสูง ซึ่งเด็กและ
เยาวชนอาจรับชมฟงอยูดวย ใหออกอากาศรายการที่มี
เนื้อหาที่มีความเหมาะสมและจะไมเปนภัยตอการ
พัฒนาทั้งในดานสติปญญา อารมณและสังคมของเด็ก
และเยาวชน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจประกาศกําหนด
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงสัดสวนและชวงเวลา
ออกอากาศที่เหมาะสมสําหรับรายการดังกลาวเพิ่มเติม
ได” ทั้งนี้ เพื่อใหถอยคําสอดคลองกับลักษณะการ
ทดลองประกอบกิจการ

๒๐

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
สําหรับรายการดังกลาวเพิ่มเติมได

ความคิดเห็นสาธารณะ

แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ

สถานียินดีใหความรวมมืออยูแลว แตขึ้นอยูกับทางผูทํารายการ
จากกรมประชาสัมพันธหรือ NBT ตองมีชองทางใหสถานีตางๆ
รับขาวใหหลากหลายชองทางดวย
- รายการเด็กเวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. วันจันทรถึงวันศุกรนั้น
เด็กยังไมกลับจากโรงเรียน
เกวลี ศรีสุภา
- ไมเห็นควรที่จะกําหนดเวลาในการออกอากาศตามขอ ๒๒
นายสืบพงศ อินทรวิพันธุ
- ขอ ๒๒ (๓) ควรแกไข “จํานวนผูรับชมสูง” เปน “จํานวน
ผูรับฟงสูง”
นายสัมพันธ เจียงวงศ
- ควรแกไขเวลาอานขาวของวิทยุธุรกิจเปน ๑๙.๐๐ น. –
๑๙.๓๐ น. สวนวิทยุสาธารณะ และชุมชน ก็คงไวเหมือนเดิม
พ.อ. เวช เกิดกลิ่น
- ยอหนาสุดทาย ชวงเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ เปนชวงเวลาที่มี
ผูฟงจํานวนมากมิใชผูรับชมจํานวนมาก เขาใจวาไปคัดลอกมา
จากทีวี ขอเท็จจริงเวลาดังกลาวจะมีผูฟงนอย เพราะสวนใหญ
จะรับชมทีวีเปนสวนใหญ
นายชวลิต คําเพ็ง
- (๓) รายการเนื้อหาสรางสรรคสังคม ควรใหผูประกอบการมี
ทางเลือกระหวางเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ ทั้งวันปกติและวัน
เสาร – อาทิตย
๒๔
ขอ ๒๓ เพื่อคุมครองเด็กและเยาวชน ในชวง นายภีรกาญจน ไคนุนนา
เห็นควรแกไขเปน
เวลากอน ๒๔.๐๐ น. ของทุกวัน และใหออกอากาศได - ขอ ๒๓ (๑) – (๖) ไมควรกําหนดเวลาในการออกอากาศได
“ขอ ๒๓ เพื่อคุมครองเด็กและเยาวชน ใหผูทดลอง
๒๑

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
จนถึงเวลา ๐๕.๐๐ น.ของวันถัดไปหามมิใหผูทดลอง
ประกอบกิจการออกอากาศรายการที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีการกระทําซึ่งอาจเขาลักษณะลามก
อนาจาร หรือยั่วยุทางเพศ หรือแสดงถึงความรุนแรงทาง
เพศหรือการลวงละเมิดทางเพศ
(๒) การใชภาษา หรือมีพฤติกรรมที่แสดงอาจ
ออกถึงความรุนแรง หรือนําไปสู ความรุนแรง ทารุณ
โหดราย ที่กอใหเกิดผลตอความรูสึกทางจิตใจอยางรุนแรง
(๓) การนําเสนอที่อาจกอใหเกิดอคติ การเลือก
ปฏิบัติ การกระทําอันขัดตอหลักมนุษยธรรม ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
(๔) การใชภาษา หรือมีพฤติกรรมที่อาจขัดตอ
ศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของสังคม
(๕) มีการกลาวอางหรือจูงใจใหเชื่อวาบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง
มีอํานาจพิเศษหรือ
ความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ
(๖) ชี้นําหรือใหขอมูลหรือแสดงออกเพื่อจูงใจ
หรือสนับสนุนใหเกิดการเลนการพนัน
ทั้งนี้ การดําเนินการออกอากาศตามวรรคแรก
จะตองสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
๒๕
ขอ ๒๔ รายการที่ผูทดลองประกอบกิจการจะ
ออกอากาศไดจะตองไดรับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
หรือสิทธิในการทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพร ทรัพยสินทาง

ความคิดเห็นสาธารณะ
เนื่องจากขัดตอกฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรมของสังคม
พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา กิจฺจวิชฺโช)
- ขอใหตัด “ในชวงเวลากอน ๒๔.๐๐ น. ของทุกวัน และให
ออกอากาศไดจนถึงเวลา ๐๕.๐๐ น. ของวันถัดไป” เนื่องจาก
ขอความใน (๑)-(๖) ลวนระบุถึงการกระทําที่ไมเหมาะสม ซึ่งไม
สมควรออกอากาศในเวลาใดๆ และขอใหเพิ่มขอความ
ดังตอไปนี้
(๗) การกลาวโฆษณาชวนเชื่อ หรือโฆษณาสินคาที่เกินเลยตอ
ความเปนจริง หรือไมมีมูลความจริง
(๘) การใชภาษาวิบัติ อันเปนเหตุทําลายความสวยงามของ
ภาษา หรือทําลายหลักภาษาไทย ใหแปรเปลี่ยนไปจากเดิม

แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ
ประกอบกิจการดําเนินการออกอากาศรายการ ให
เปนไปตามประกาศ กสทช. วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ผังราย การ และเนื้อหารายการที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด และตองสอดคลองกับกฎหมายที่
เกี่ยวของโดยเครงครัด”
“

ส.ต.ท. สมชาย ศรีเย็น
เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากประกาศ กสทช.
เปนกฎหมายลําดับรอง ดังนั้น กฎหมายลําดับรองจะ
- ควรเพิ่มขอยกเวนใหกับกรณีรายการเพลงตางๆ เพื่อให
สามารถเปดเพลงใหกับผูฟงและอาจจะเปนการหาผลประโยชน ขัดหรือแยงกับกฎหมายระดับ พ.ร.บ. มิได และมิได
๒๒

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
ปญญาหรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่นใดที่จําเปนกอน
นํามาออกอากาศ
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ อาจ
เรียกใหผูทดลองประกอบกิจการสงเอกสาร หลักฐานการ
ไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งไดตามที่เห็นสมควร
๒๖
ขอ ๒๕ การดําเนินการออกอากาศของผู
ทดลองประกอบกิจการใหคํานึงถึงการจัดใหมีบริการที่
เหมาะสมเพื่อประโยชนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
ของผูพิการและผูดอยโอกาสใหสามารถเขาถึง หรือรับรู
และใชประโยชนจากรายการของกิจการกระจายเสียงได
อยางเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป โดยอาจจัดใหมีบริการ
กระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอานหนังสือเต็มเวลา
หรือบริการในรูปแบบอื่นใดที่ทําใหคนพิการและคนดอย
โอกาสเขาถึงหรือรับรูการใหบริการไดสําหรับรายการที่
นําเสนอขอมูลขาวสารสาธารณะ ในเวลาออกอากาศ
อยางนอยวันละหกสิบนาที
๒๗
ขอ ๒๖ ผูทดลองประกอบกิจการตองจัดใหมี
การบันทึกรายการที่ไดออกอากาศไปแลวทุกรายการ
ดวยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถายทอดกลับมาเปนรายการ
นั้นได และเก็บรักษาไวเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ทําการ
ตรวจสอบได โดยระยะเวลาการจัดเก็บตองไมนอยกวา
สามสิบวัน เวนแตคณะกรรมการจะกําหนดเปนอยางอื่น
ทั้งนี้ การบันทึกรายการดังกลาวจะตองไมดําเนินการ
แกไข หรือดัดแปลงใหแตกตางจากรายการที่ได

ความคิดเห็นสาธารณะ

แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ

ของคายเพลงและเจาหนาที่ของรัฐได

หมายความเฉพาะ พ.ร.บ. การประกอบกิจการฯ พ.ศ.
๒๕๕๑ เทานั้น แตรวมถึง กฎหมายวาดวยทรัพยสิน
ทางปญญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

น.ส. จุฑามาศ วงศศิริมั่นคง
- “...โดยจัดใหมีบริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอาน
หนังสือเต็มเวลา...” หมายความวาอยางไร

เห็นควรแกไขเปน
“การดําเนินการออกอากาศของผูทดลองประกอบ
กิจการใหคํานึงถึงการจัดใหมีบริการที่เหมาะสมเพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของ ผู คน
พิการและ ผูคนดอยโอกาสใหสามารถเขาถึง หรือรับรู
และใชประโยชนจากรายการของกิจการกระจายเสียง
ไดอยางเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป...”

คุณอรุณพัฒน จินตจันทรโชติ
- เสนอใหแกไขรางประกาศฯ ขอ ๒๖ ที่กําหนดใหมีการบันทึก
รายการที่ไดออกอากาศไปแลวทุกรายการ
โดยมิใหนํา
หลักเกณฑในขอ ๒๖ มาใชกับผูทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชนในปแรกที่มีการ
ทดลองประกอบกิจการ เนื่องจากวิทยุชุมชนไมมีรายไดหลัก จึง
ตองใชและหารายไดจากผูที่ศรัทธา ควรใหมีเวลา เตรียมตัวและ
บอกกลาวกับชุมชนเพื่อจัดหางบมาซื้ออุปกรณการบันทึกเทป

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เพื่อใหสอดคลองตอ
บทบัญญัติในมาตรา ๓๘ ของพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๓

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
ออกอากาศ
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวามีรายการที่ได
ออกอากาศไปแลวฝาฝนตอกฎหมายวาดวยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน หรือประกาศที่
คณะกรรมการกําหนด หรือกฎหมายอื่น ๆ ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจเรียกบันทึกรายการที่ไดออกอากาศไป
แลวตามวรรคหนึ่ง ผูทดลองประกอบกิจการจะตองสง
บันทึกรายการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตไดรับแจงจาก
พนักงานเจาหนาที่ ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิพนักงานเจาหนาที่ใน
การระงับการออกอากาศรายการเปนการชั่วคราว
๒๘
ขอ ๒๗ ผูทดลองประกอบกิจการบริการ
สาธารณะจะหารายไดจากการโฆษณาไมได เวนแต
(๑) เปนการหารายไดโดยการโฆษณาหรือ
เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของหนวยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่
มีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชน
สาธารณะ โดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ หรือ
(๒) เปน การเสนอภาพลักษณขององคกร
บริษัท และกิจการ โดยมิไดมีการโฆษณาสรรพคุณ
คุณประโยชน หรือคุณภาพของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของทั้ง
ทางตรงและทางออม
การเสนอภาพลักษณตามวรรคหนึ่งตองไมเปน
การสรางการรับรูถึงตราสินคา หรือนําเสนอเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ หรือกลาวถึงสรรพคุณ
คุณภาพ หรือ

ความคิดเห็นสาธารณะ

แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ

สํารอง

ส.ต.ท. สมชาย ศรีเย็น
- สามารถสงเสริมสินคาชุมชนหรือผลิตภัณฑในทองถิ่นได
นายรณชิต สุขแสวง
- สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาไมควรใหมีการหารายได
นายไพศาล ตอยิบ
- ผูทดลองประกอบกิจการบริการสาธารณะจะหารายไดจาก
การโฆษณาไมไดเวนแต... ในขอนี้อยากให กสทช. กําหนด
กรอบใหชัดเจนถึงขอบขายหนวยงานไหนบางสามารถลง
โฆษณาไดบาง เพราะหลายหนวยงานมีการแอบแฝง
ผลประโยชนและ กสทช. ควรสนับสนุนงบประมาณรายได
บางสวนใหกับผูทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
ปรับปรุงรูปแบบรายการ เนือ่ งจาก กิจการประเภทนี้
ดําเนินการโดยไมแสวงหาผลกําไร และที่สําคัญไมมีรายไดที่
แนนอน ซึ่งรายไดสวนใหญมากจากการบริจาคจํานวนจึงไม

เห็นควรแกไขเปน
“...การเสนอภาพลักษณตามวรรคหนึ่งตองไมเปนการ
สรางการรับรูถึงตราสินคา หรือนําเสนอเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ หรือกลาวถึงสรรพคุณ
คุณภาพ หรือ
คุณประโยชนทางกายภาพของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของทั้ง
ทางตรงและทางออม ไมวาจะดวยวิธีการใด ๆ แก
ผูบริโภค
ผูทดลองประกอบกิจการบริการสาธารณะ ที่มี
วัตถุประสงค หลักเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความ
ปลอดภัยสาธารณะ ใหหารายไดจากการโฆษณาได
เทาที่เพียงพอตอการทดลองประกอบกิจการโดยไม
เนนการแสวงหากําไร

๒๔

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
คุณประโยชนทางกายภาพของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของทั้ง
ทางตรงและทางออม ไมวาจะดวยวิธีการใด ๆ แก
ผูบริโภค

๒๙

ขอ ๒๘ ผูทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน
จะหารายไดจากการโฆษณาไมได แตอาจมีรายไดจาก
การบริจาค การอุดหนุนของสถานี หรือรายไดทางอื่นซึ่ง
มิใชการโฆษณา
การบริจาคหรือการอุดหนุนจะตองสะทอนถึง
เงื่อนไขของการไดรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียงบริการชุมชน และไมมีการแทรกแซง ไมมี
อิทธิพลตอการบริหารสถานี หรือไมสงผลกระทบใด ๆ

ความคิดเห็นสาธารณะ
แนนอน
นายประสิทธิ์ ศรีมาพงษ
- ควรเปดโอกาสใหมีการโฆษณาเพื่อหารายไดบาง ไมควรปด
โอกาสของเขา ทั้งที่เปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอสังคม โดย
อาจจะกําหนดสัดสวนที่เหมาะสมในการโฆษณา
- คลื่นของกลุมบุคคลที่ใชนามวา “เพื่อความมั่นคง” ทําไมจึง
ออกอากาศไดเต็มที่ โฆษณาหารายไดไดเต็มที่ มีสิทธิ์พิเศษ
อะไร เห็นควรใชมาตรฐานเดียวกัน
คุณคณาโชค ตามจิตเจริญ
- หลักเกณฑที่กําหนดให ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
บริการสาธารณะประเภทที่สอง สามารถหารายไดจากการ
โฆษณาไดเทาที่เพียงพอตอการประกอบกิจการโดยไมเนนการ
แสวงหากําไรนั้น ขอบเขตของคําวาพอเพียงเปนอยางไร
นางบุษยมาส มังสา
- ควรใหโอกาสสถานีตางๆ หารายไดโดยอิสระเพื่อให
ผูป ระกอบการ SME มีชองทางโฆษณาเพิ่มรายไดทุกฝาย
ส.ต.ท. สมชาย ศรีเย็น
- สามารถสงเสริมสินคาชุมชนหรือผลิตภัณฑในทองถิ่นได
นายประสิทธิ์ ศรีมาพงษ
- ควรเปดโอกาสใหมีการโฆษณาเพื่อหารายไดบาง ไมควรปด
โอกาสของเขา ทั้งที่เปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอสังคม โดย
อาจจะกําหนดสัดสวนที่เหมาะสมในการโฆษณา
นายสนพิยา สังสวัสดิ์
- ถาเปนการโฆษณาเกี่ยวกับสินคา OTOP ของชุมชน ควร
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เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจาก
(๑) การหารายไดของผูทดลองประกอบกิจการ ตอง
เปนไปตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.
๒๕๕๕
(๒) ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะไดกําหนดใหผู
๒๕

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
ความคิดเห็นสาธารณะ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
ตอทิศทางการดําเนินงาน การผลิตรายการและเนื้อหา ยกเวน
รายการที่ออกอากาศ
นางบุษยมาส มังสา
- ควรใหโอกาสสถานีตางๆ หารายไดโดยอิสระเพื่อให
ผูป ระกอบการ SME มีชองทางโฆษณาเพิ่มรายไดทุกฝาย
๓๐

๓๑

๓๒

ขอ ๒๙ ผูทดลองประกอบกิจการบริการทาง
ธุรกิจ สามารถหารายไดจากการโฆษณาหรือวิธีการอื่นใด
ไดไมเกินชั่วโมงละสิบสองนาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลา
โฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลวตองไมเกินชั่วโมงละ
สิบนาที
ขอ ๓๐ ใหผูทดลองประกอบกิจการจัดทําและ
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับรายไดและคาใชจายในการ
ดําเนินงานของสถานีในชวงหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับ
อนุญาตใหทดลองประกอบกิจการ และใหยื่นตอ
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่เมื่อมีการรองขอ
ผูทดลองประกอบกิจการบริการชุมชนใหสง
ขอมูลตามวรรคหนึ่งตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.
๒๕๕๕
ขอ ๓๑ กรณีผูทดลองประกอบกิจการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
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ทดลองประกอบกิจการบริการสาธารณะสามารถรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อนําไป
พัฒนาการประกอบกิจการใหมีคุณภาพได

นายจรัญ เกลานพรัตน
เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนไปตามมาตรา
- ขอสังเกต การกําหนดเวลาแตละชั่วโมงกับการเฉลี่ยรวม ควร ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
จะมีความสอดคลองกัน ไมใชขัดแยงกันดังราง
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๑
นายรณชิต สุขแสวง
- สําหรับสถานีที่มีการจัดหารายได ควรจัดทําผังรายการให
ชัดเจนและมีการจัดทําบัญชีรับจายใหชัดเจน แลวจัดสงให
กสทช. หรือหนวยงานที่ควบคุมดูแล อาจจะเปนรายเดือนหรือ
รายสามเดือน
นายศวกร คุมโนนอย
- คําวา “ผูทดลองประกอบกิจการ” ในขอ ๓๐ วรรคหนึ่ง ควร
กําหนดวาเปนผูประกอบการประเภทใด เพราะวรรคสองมีการ
กลาวถึงประเภทชุมชนโดยชัดเจน
นายนิคม รักขันแสง
- ควรมีแบบฟอรมการจัดทําและบันทึกขอมูลเกี่ยวกับรายได
ใหเปนแนวทางเดียวกัน
ส.ต.ท. สมชาย ศรีเย็น
- เพิ่มใหทุกสถานีบันทึกการกํากับดูแลตนเอง สมาคม มูลนิธิ

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม
(๑) การกําหนดระยะเวลา ๑ ป เปนการที่สํานักงาน
กสทช. อํานวยความสะดวกแกผูประกอบการและไม
เปนภาระเกินควรตอผูทดลองประกอบกิจการ
(๒) ผูทดลองประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งหมายถึง
ผูป ระกอบการทุกประเภท

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนไปตาม
กระบวนการอุทธรณคําสั่งทางปกครองตาม
๒๖

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ คําสั่ง หรือมาตรการที่เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ี
คณะกรรมการกําหนด หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่มีโทษทาง
อาญา นอกจากตองรับโทษตามกฎหมายอื่นแลว ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ออกคําสั่งใหผูทดลองประกอบกิจการชี้แจง
เปนลายลักษณอักษร
(๒) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษรให
ดําเนินการแกไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือ
เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคําสั่ง
หากผูทดลองประกอบกิจการยังคงฝาฝน ไม
ดําเนินการแกไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือ
เหมาะสมตาม (๒) พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผู
ทดลองประกอบกิจการระงับการกระทําที่ฝาฝนนั้น
ในกรณีที่ผูทดลองประกอบกิจการไดรับคําสั่ง
จากพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ไมพอใจในคําสั่ง
ดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว การ
อุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่และใหถือวาคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเปนที่สุด
หากผูทดลองประกอบกิจการไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง และพน

ความคิดเห็นสาธารณะ
หนวยงาน องคกร จะตองบันทึกการกํากับดูแลสมาชิก
นางหทัยรัศกมล เหลื่อมศรี
- ควรใหมีการอุทธรณ ตอ กสทช. ภายใน ๖๐ วัน เพื่อการ
ดําเนินการที่ตอเนื่องและระยะเวลาที่เหมาะสม
นางทองมวน เซี่ยงแขก
- ควรอุทธรณ ตอ กสทช. ภายใน ๖๐ วัน
นายนิคม รักขันแสง
- ควรจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเนื่องจากแตละจังหวัดมี
ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยทั่วไปไมเหมือนกัน การ
ใชมาตรการเพื่อบังคับอาจไมเหมาะสมและยุติธรรมเพียงพอ
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙

๒๗

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
กําหนดระยะเวลาอุทธรณตามวรรคสอง หรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยยืนตามคําสั่งพนักงานเจาหนาที่
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดมีหนังสือเตือนแลวไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดคาปรับทาง
ปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง
ในกรณีที่ผูทดลองประกอบกิจการยังมีการ
ดําเนินการที่ฝาฝนนั้นซ้ําอีก หรือกรณีที่มีความเสียหาย
รายแรงตอประโยชนสาธารณะ ใหพนักงานเจาหนาที่
รวบรวมขอเท็จจริง พรอมจัดทํารายงานความเห็น
เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาพักใชหรือเพิกถอน
การทดลองประกอบกิจการ
๓๓
ขอ ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่
วาผูทดลองประกอบกิจการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการทดลองประกอบกิจการขอ ๑๓ (๑) และ
(๒) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหพนักงานเจาหนาที่
รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน พรอมจัดทํา
รายงานความเห็นเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
เพิกถอนการทดลองประกอบกิจการภายในสามสิบวันทํา
การ
ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วาผู

ความคิดเห็นสาธารณะ

มูลนิธิพุทธอเนกประสงค
- มาตรการบังคับที่กําหนดในขอ ๓๑ และ ๓๒ ยังมีความ
ขัดแยงและไมสามารถนําไปปฏิบัติได เนื่องจากขอ ๓๒ ของราง
ประกาศ กําหนดวา การฝาฝนไมปฏิบัติตามขอ ๑๓ (๑) และ
(๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ อาจตองถูก
มาตรการเด็ดขาดใชบังคับ ถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งหาก
พิจารณาจากขอ ๑๓ (๑) ของประกาศดังกลาว จะเห็นวาเปน
เรื่องของคุณสมบัติ ซึ่งขอ ๑๓
(๑) กําหนดให ผูทดลอง
ประกอบกิจการจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามประเภทที่
กําหนดไวในขอ ๖ ของประกาศดังกลาว ซึ่งประกอบดวย
ภาคผนวก ก ถึงภาคผนวก ฏ ซึ่งในตามภาคผนวกดังกลาว ได
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เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากตามขอ ๑๓(๑)
เปนขอ กําหนดคุณสมบัติ ของผูทดลองประกอบกิจการ
ซึ่งหากผูทดลองประกอบกิจการขาดคุณสมบัติจะมีผล
ทําใหสิ้นสถานะภาพการเปนผูทดลองประกอบกิจการ
โดยผลของกฎหมาย สวนกรณีตามขอ ๓๒ วรรคสอง
เปนกรณีของการฝาฝนการปฏิบัติการตามเงื่อนไขการ
ทดลองประกอบกิจการซึ่งบทลงโทษของการฝาฝน
เงื่อนไขจะตองดําเนินกระบวนการใหเปนไปตาม
หลักการบังคับทางปกครอง

๒๘

(ราง) ประกาศ กสทช.
ลําดับ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....
ทดลองประกอบกิจการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในการทดลองประกอบกิจการในกรณีอื่นใดในขอ ๑๓
(๓) – (๑๕) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหนําขอ ๓๑ ตาม
ประกาศนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม

ความคิดเห็นสาธารณะ

แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ

กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑและเงื่อนไขไวหลายประการ โดย
เงื่อนไขบางประกาศก็เปนเรื่องที่มีสาระสําคัญ แตเงื่อนไขบาง
ประเภทก็เปนเรื่องเล็กนอยที่สามารถแกไขได เชนในภาคผนวก
ก ไดกําหนดเรื่องผังรายการและสัดสวนรายการเอาไว ซึ่งใน
เรื่องดังกลาว ขอ ๑๘ ของรางประกาศฯ ก็รับรองวาผังรายการ
ที่ไมเปนไปตามที่กําหนด กสทช. สามารถแจงใหแกไขปรับปรุง
เปลี่ยนได หรือในขอ ๑๓ (๗) ของประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดเรื่องการหารายไดจาก
การทดลองประกอบกิจการตองเปนไปตามภาคผนวก ก ข และ
ค ซึ่งภาคผนวกทั้งสามถือเปนสวนหนึ่งในเรื่องของคุณสมบัติ
ตามขอ ๑๓ (๑) อยูแลว หากมีการฝาฝนในเรื่องของการหา
รายได กสทช. จะใชมาตรการตามขอ ๓๑ หรือ ขอ ๓๒ ของ
รางประกาศมาใชบังคับ นอกจากนี้ การฝาฝนตามขอ ๑๓ (๓)
ซึ่งเปนการฝาฝนเกี่ยวกับการลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข หรือที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ซึ่งอาจเปนความผิดทางอาญา
ฐานกบฎตามประมวดกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๓ ซึ่งมีอัตรา
โทษถึงประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต แต กสทช. กลับใช
มาตรการทั่วไปตามที่กําหนดไวในขอ ๓๑ มาใชบังคับแทน
- ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน มูลนิธิฯ เห็นวารางประกาศมี
เนื้อหาที่ซ้ําซอนกับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕
เกือบทั้งหมด และการกําหนดมาตรการบังคับทั้งสองระดับของ
๒๙

ลําดับ

๓๔

(ราง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....

ขอ ๓๓ การดําเนินการตามหมวด ๕ ใหนํา
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในสวนที่
เกี่ยวกับการพิจารณาชั้นพนักงานเจาหนาที่มาใชบังคับ
แกการพิจารณาของคณะกรรมการโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่

ความคิดเห็นสาธารณะ
กสทช. มีความขัดแยงลักลั่น ไมสามารถนําไปปฏิบัติได มูลนิธิฯ
จึงขอคัดคานการออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการ
กํากับดูแลทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทั้งฉบับ
นายนิคม รักขันแสง
- ควรจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเนื่องจากแตละจังหวัดมี
ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยทั่วไปไมเหมือนกัน การ
ใชมาตรการเพื่อบังคับอาจไมเหมาะสมและยุติธรรมเพียงพอ
ไมมี

แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

พ.ศ. ๒๕๕๖

พันเอก

(นที ศุกลรัตน)
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน
ปฏิบัตหิ นาที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

๓๐

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ
(ราง) แบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ระหวางวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ลําดับ

แบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ขอมูลผูยื่นคําขอ
ชื่อนิติบุคคล/กลุมคน……............................................ชื่อสถานี
...........................................................................
คลื่นความถี่ .............................MHz. เว็บไซต (Website) (ถามี)...........................................
ที่ตั้งสถานี…….........................................................
เลขที่........... ตรอก/ซอย ............. ถนน ...............
หมูที่ ........... แขวง/ตําบล ……....... เขต/อําเภอ...........จังหวัด …...…...........
รหัสไปรษณีย…................โทรศัพท…….................. โทรสาร...............E-mail...........................
เลขทีป่ ระจําตัวผูเสียภาษี.....................................
๒ ประเภทผูยื่นคําขอ
[…] นิติบุคคล
[…] กลุมคน
๓ ประเภทการทดลองประกอบกิจการ
[…] วิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะ
[…] วิทยุกระจายเสียงบริการชุมชน
[…] วิทยุกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ
๔
รายละเอียดเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ผูทดลองประกอบกิจการไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังตอไปนี้
๑

ไมมี

แนวทางการปรับปรุงแบบรับรองฯ
ตามผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

ความคิดเห็นสาธารณะ

๑

ลําดับ

แบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ความคิดเห็นสาธารณะ

๕

(๑) คุณสมบัติการเปนผูทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๖ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) การทดลองประกอบกิจการดวยตนเอง และถือเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนแกกันมิได
 ไดทดลองประกอบกิจการดวยตนเองมาตลอดระยะเวลาการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง โดยมิไดกระทําการอยางใด ๆ อันเขาขายหรือมีลักษณะโอนใหแกผู
หนึ่งผูใดเพื่อดําเนินการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแทน
(๓) เนื้อหาสาระของรายการที่ดําเนินการทดลองออกอากาศ
 มีการทดลองออกอากาศที่รายการที่มีเนื้อหาสาระที่ไมกอใหเกิดการลมลางการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่ไมมีผลกระทบตอ
ความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมมีการกระทําซึ่ง
เขาลักษณะลามกอนาจาร หรือไมมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชนอยางรายแรง มาตลอดระยะเวลาการทดลองออกอากาศหนึ่งป
(๔) การบันทึกรายการที่ไดทดลองออกอากาศไปแลว
 ไดจัดการและดําเนินการบันทึกรายการที่ไดทดลองออกอากาศไวในเทปหรือวัสดุ
โทรทัศนอยางอื่น หรือดวยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถายทอดกลับมาเปนรายการนั้นได และเก็บ
รักษาไวเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได โดยมีระยะเวลาการเก็บรักษาการบันทึกไมนอย
กวาสามสิบวันนับตั้งแตรายการนั้นไดทดลองออกอากาศโดยสถานี
(๕) การเสนอผังรายการ
 ไดเสนอผังรายการตามประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่
ไดรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบ
วันนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการแลว
 ไดแจงตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ใหทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอน
ดําเนินการทดลองออกอากาศ กรณีที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงผังรายการและสัดสวนรายการที่

ไมมี

แนวทางการปรับปรุงแบบรับรองฯ
ตามผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

๖

๗

๘

๙

๒

ลําดับ

แบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ความคิดเห็นสาธารณะ

แนวทางการปรับปรุงแบบรับรองฯ
ตามผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

ไดแจงไว

 ไดแจงตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่โดยพลัน กรณีที่มีความจําเปน
เรงดวนตอประโยชนสาธารณะ เมื่อไดมีการทดลองออกอากาศแตกตางจากผังรายการที่ไดแจง
ไวตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่
๑๐
(๖) การ ประกาศ ขอมูลที่สําคัญของการทดลองประกอบกิจการ ไดดําเนินการประกาศ
ขอมูลดังตอไปนี้ทุกตนชั่วโมง
 ชื่อสถานี วา....................................
 คลื่นความถี่ ..........................................
 ชื่อผูดําเนินรายการ ตามผังรายการที่ไดยื่นไวตอคณะกรรมการหรือเจาพนักงาน
……………
 หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ...............
๑๑

๑๒

๑๓

(๗) การหารายได
 ไดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการหารายไดใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข หรือ ภาคผนวก ค ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ อยางเครงครัด
(๘) การแตงตั้งผูอํานวยการสถานี
 ไดแตงตั้งให (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ระบุ) ............................. ซึ่งมีสัญชาติไทยให
มีหนาที่ ควบคุมดูแลใหมีการออกอากาศ ใหเปนไปตามขอบเขตเงื่อนไขที่กําหนด
โดยไดมี
ระเบียบ ขอบังคับไวโดยชัดแจง
(๙) การรบกวนคลื่นความถี่มิไดแพรกระจายคลื่นความถี่ในการทดลองประกอบกิจการที่
กอใหเกิดการรบกวนคลื่นความถี่ของผูที่ไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในกิจการ ดังตอไปนี้
 กิจการวิทยุทางการบิน
 กิจการวิทยุคมนาคม

๓

ลําดับ

แบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

 กิจการโทรคมนาคม
 กิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน
 สถานีวิทยุของประเทศเพื่อนบาน
 ไดปรับปรุง แกไข และ ระงับการแพรกระจายคลื่นความถี่ที่กอใหเกิดการรบกวน
โดยทันที เมื่อไดแจงจากพนักงานเจาหนาที่
๑๔
(๑๐) การใชคลื่นความถี่
 ได ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชคลื่นความถี่ตามภาคผนวก ง
ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยครบถวน
ทุกประการ
๑๕
(๑๑) การขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม
 ไดดําเนินการเพื่อยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหมี ใช เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการ
ดังนี้
 ตรวจสอบ เครื่องสงวิทยุกระจายเสียง ให มีลักษณะทางเทคนิคตามมาตรฐานทาง
เทคนิค ที่คณะกรรมการกําหนดไว ในภาคผนวก ซ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ .................
 ไดรับใบอนุญาตใหมี ใช เครื่องวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. ๒๔๙๘ เมื่อวันที่ ....................................
 ไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เมื่อวันที่ ......................................
๑๖
(๑๒) การตั้งหรือการขอเปลี่ยนแปลงความสูงเสาอากาศของสถานี
 สถานี......................
 ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารโดยครบถวนทุกประการ

ความคิดเห็นสาธารณะ

แนวทางการปรับปรุงแบบรับรองฯ
ตามผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

๔

ลําดับ

แบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

 กรณีสถานีตั้งอยูในบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศไดรับอนุญาตจากหนวยงาน
ที่มีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศแลว
๑๗
(๑๓) ดําเนินการออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัย
 ไดออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัย ใหประชาชนทราบเมื่อรัฐบาล หรือหนวยงาน
ของรัฐรองขอกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกําหน ดมา
โดยตลอด
๑๘
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ และไดปฏิบัติตามเงื่อนไข
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงขางตนทุกประการ

๑๙

ลงชื่อ................................................ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล/กลุมคน
(…………..………………………………………….)
วัน/เดือน/ป................................................
ขอเสนออื่นๆ

ความคิดเห็นสาธารณะ

แนวทางการปรับปรุงแบบรับรองฯ
ตามผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

ไมมี

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม

นายทวี วงศแกว
- แบบคําขอยุงยากมาก
นายประดิษฐสรณ บุญศรี
- ควรจะมีการอธิบาย หรือ
ตัวอยางในการกรอกที่
ละเอียดดวย

- เห็นควรยืนยันรางเนื่องจากเปนการกําหนดใหยืน
ขอมูลที่จําเปนตอการเปนผูทดลองประกอบกิจกา
และการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
- รับไวพิจารณาและจะนําไปปรับปรุงการดําเนินง
ตอไป

๕

